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ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηελ αληηθαηάζηαζε
Ηιεθηξνθηλεηήξα θαη κεηαιιηθνύ καλδύα ηνπ Αληιεηηθνύ πγθξνηήκαηνο (Booster) ε νπνία βξίζθεηαη
εληόο ηεο δεμακελήο Δηπιηζηεξίνπ θαη θαηαζιίβεη λεξό ζηε δεμακελή ζηε ζέζε “Πάηεκα” ε νπνία κε ηε
ζεηξά ηεο πδξνδνηεί ηνπο θαηαλαιωηέο ζηελ παξαιία ηωλ Λνπθηζίωλ.
πγθεθξηκέλα, παξνπζηάζηεθε έθηαθηε βιάβε ηνπ θηλεηήξα ηεο αληιίαο θαη ηέζεθε εθηόο
ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη δηαξξνή από ηνλ καλδύα ηνπ.
Κξίλεηαη αλαγθαία ε άκεζε εμαγωγή, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Ηιεθηξνθηλεηήξα θαη ηνπ καλδύα ηνπ
Αληιεηηθνύ πγθξνηήκαηνο θαη ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ θαζώο θαη ε ζύλδεζε ηνπ κε ηνλ θαηαζιηπηηθό
αγωγό ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αδηάιεηπηε πδξνδόηεζε ηωλ αθηλήηωλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαιία ηωλ
Λνπθηζίωλ.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα είλαη : Ιζτύς : 30 HP , Δηάκεηρος : 6”
Ολοκαζηηθά ζηοητεηά Αληιεηηθού : (65 m3/h – 60 m)
Εθθίλεζε : Αζηέρα – Σρίγωλο
Υαιύβδηλος Μαλδύας DN 200 κε θιάληδες DN 100
Η επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληιεηηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο.
Με δεδνκέλν όηη :
1) Είλαη επιόγωο αδύλαην λα πξνβιεθζνύλ νη παξνπζηαδόκελεο βιάβεο, αθνύ δελ είλαη γλωζηέο εθ
ηωλ πξνηέξωλ θαη
2) Είλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξν θαη νπδόιωο εμππεξεηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ζθνπνύο

ηεο

επηρείξεζεο λα δεζκεύνληαη νη πόξνη ηεο γηα λα δεκηνπξγείηαη απόζεκα πιήξνπο ζεηξάο εθεδξηθνύ
εμνπιηζκνύ γηα όιεο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ. πνπ πηζαλόηαηα λα
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νδεγήζεη ζε ηερλνινγηθή απαμίωζε ηωλ εμαξηεκάηωλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ ή θαη ζε νιηθή
απαμίωζή ηνπο ζε πεξίπηωζε πνπ απαμηωζεί ηερλνινγηθά ν εμνπιηζκόο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη.
3) Είλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ωο άλω πξνκήζεηαο (όπως ορίδεηαη ζηο άρζρο 158
ηοσ λ. 3463/2006) ώζηε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην Αληιεηηθό πγθξόηεκα δηόηη νπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε ζα επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ πδξνδόηεζε ηωλ θαηαλαιωηώλ ηεο παξαιίαο Λνπθηζίωλ.
Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ ωο άλω επηζθεπή, δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ
ππεξβαίλεη όξην ηωλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 ηοσ Άρζροσ 328 ηοσ
Νόκοσ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).
Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ € 2.000,00 (τωρίς ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ
ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2016 απόθαζε Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ.,
ζην θεθάιαην «Παροτές ηρίηωλ» κε K.A. 620702 θαη ηίηιν «Επηζθεσές & ζσληήρεζε Μεταλεκάηωλ
Ύδρεσζες Δ.Ε Αλζεδώλας».
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